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id den åttonde kongressen för Koreanska Arbetarpartiet, som var en viktig 
politisk händelse när det gäller utvecklingen av revolutionen tillsammans med 
vårt parti, skrevs en rapport om Partiets sjunde centralkommitté från 5–7 

januari, Juche 110 (2021). 
Generalsekreterare Kim Jong Un, ordförande för Koreanska Arbetarpartiet, 

ordförande för Statsaffärskommissionen i Demokratiska Folkrepubliken Korea och den 
högsta befälhavaren för Demokratiska Folkrepubliken Koreas väpnade styrkor 
rapporterade om Centralkommitténs projektsammanfattning.  

Generalsekreterare Kim Jong Un analyserade och sammanfattade projektstrukturen 
för den sjunde centralkommittén i sin nio-timmarsrapport och presenterade nya 
riktlinjer för kampen och strategiska och taktiska policys för genombrottet i det 
socialistiska arbetet. Han tog upp viktiga uppgifter för att främja utrikes relationer och 
för att stärka och utveckla vår verksamhet. 

Rapporten från centralkommitténs projektkonsolidering bygger på att man erkänner 
de huvudsakliga objektiva faktorerna och de allvarliga brister som hindrar våra framsteg 
under den nuvarande inrikes och utrikes situationen. Den förnyar hela parti- och 
statsverksamheten och flyttar den socialistiska idén till nästa stadie av segern. Det är en 
mycket bra uppförandekod som klargör tydliga kampuppgifter och strategier. 

Kärnan i den sjunde årliga rapporten från partiets centralkommitté, som klargör den 
koreanska revolutionens gång i detta skede, bryter djärvt igenom de befintliga hoten och 
utmaningarna genom att förstärka vår egen styrka och kapacitet och är ett nytt språng 
framåt i byggandet av den koreanska typen av socialismen.  

Rapporten som sammanfattar detta projekt, inom vilken vårt partis fantastiska 
ideologiska teorier sammanställts, är en militant fana som måste hållas upp i det nya 
stadiet av kampadministrationen för vårt lands återupprättande och utveckling och 
folkets lycka. Det blir ett revolutionerande dokument som fast länkar samman nutid 
med de historiska rötterna inom Juche. 

Det är vårt partis och folks största ära och en uppmuntran att få omfamna de 
programmatiska riktlinjerna för den fullständiga utvecklingen av vår typ av socialism i en 
riktning som starkt tror på legitimiteten och segern för våra egna prestationer och som 
fortsätter genom åren av hård kamp. 

Rapporten om den sjunde projektsammanfattningen från Koreanska Arbetarpartiets 
Centralkommitté är organiserad enligt följande. 

 
1. Prestationer som uppnåtts under översynsperioden 
2. För genombrottet i det socialistiska arbetet 
3. För en oberoende återförening av moderlandet och utvecklingen av 

utrikesförbindelserna 
4. För att stärka och utveckla vår verksamhet 

 
Generalsekreterare Kim Jong Un redogjorde för ledarskapsaktiviteterna i inledningen 
av centralkommitténs rapport om projektsammanfattningen. Aktiviteterna genomfördes 
av partiets centralkommitté under översynsperioden för att utföra det tunga och 
hedervärda uppdraget från Koreanska Arbetarpartiets sjunde kongress. 

V 
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Partiets centralkommitté håller regelbundet plenarsammanträden och andra stora 
partimöten för att vidta snabba åtgärder och åtgärder för att genomföra beslutet från den 
sjunde kongressen och uppmanar aktivt hela partiet, hela landet och dess befolkning att 
uppnå stora och korrekta resultat. 

Rapporten påpekade att det finns problem och visade även att allvarliga brister 
påträffades inom olika områden, inklusive det ekonomiska arbetet, såväl det interna som 
det externa. Men detta är en effekt som uppstod under processen att främja det 
socialistiska målet och ett nytt utvecklingsstadium, och vi kan rätta till och lösa detta så 
mycket vi kan med vår visdom och styrka.  
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1. Prestationer som uppnåtts under översynsperioden 
Generalsekreterare Kim Jong Un sammanfattade med stolthet den första delen av 

rapporten vårt partis och folks stolta prestationer under översynsperioden. 
Under de senaste fem åren, sedan den sjunde kongressen, organiserade och utförde 

Koreanska Arbetarpartiet en obeveklig offensiv kamp för att omvandla alla hinder till en 
enorm seger, och den seger som uppnåddes i denna process öppnade en ny era av 
utveckling, Korea först-nationalismen.  

Det kan karakteriseras, som nämnts i rapporten, att eran av Staten Först-tanken var 
ett resultat av att Koreanska Arbetarpartiet modigt mötte samtliga historiska 
utmaningar, kämpande för folket och envist ökade sin egen styrka och det är ett resultat 
av en desperat kamp för att öka värdigheten och statusen hos vår stat. Det är en ny era av 
självkänsla och välstånd som fötts som ett resultat av denna kamp. 

I rapporten sammanfattades först och främst de prestationer som uppnåtts under 
förverkligandet av Massan först-politiken under den avslutande perioden. 

Den mest lysande prestationen som uppnåtts under de senaste fem årens kamp för att 
genomföra partiets sjunde kongress är den anmärkningsvärda expansionen och 
förstärkningen av den politiska och ideologiska makten, den främsta drivkraften för vår 
revolution. 

Partiets centralkommitté sätter Massan först-politiken i spetsen för partiets existens 
och socialismens framgång eller misslyckande och den är den grundläggande politiken 
som styr partiets framgång eller misslyckande och gör den uppriktiga enigheten mellan 
partiet och människorna stark som sten.  

”Allt för folket, allt baserat på massorna!”, detta var kärnan i ledarskapsideologin som 
partiets centralkommitté utan förbehåll eller eftergifter och den slogan man arbetade för 
under översynsperioden. 

Partiets centralkommitté drev fram ett projekt för att noggrant anpassa Massan först-
politiken med partiets och statens verksamhet och fortsatte sedan kampen för att ta bort 
alla typer av impopulära faktorer som hindrar dess förverkligande. 

Rapporten analyserade hur partiets centralkommitté genomförde en detaljerad 
politisk offensiv för att fixera Massan först-idén med statens solida politiska riktlinjer. 

Vad som har särskild betydelse i partiets centralkommittés arbete för att förstärka den 
politiska och ideologiska positionen är den mer intensivt avancerade revolutionära 
traditionella kulturen för att möta kraven från Juches revolutionära sak. 

Beväpnad med den revolutionära traditionen i Paektu, den oklanderliga andan av 
attack som är baserad på den stora traditionen och andan från Partisanberget för att 
övervinna svårigheter och öppna en väg för framåtskridande, etablerades ett 
allomfattande parti och ett socialt livskynne från den ädla kampandan och 
temperamentet hos de koreanska revolutionärerna.  

För att säkerställa att det lyckas med fasthet blir det en av de viktiga prestationer som 
uppnåtts under översynsperioden. 

Partiets centralkommitté informerade partimedlemmarna och folket om vad 
situationen kräver, partiets avsikter och i detalj de revolutionära uppgifter och de 
genomförda politiska aktiviteter som utförts på ett snabbt och dynamiskt sätt och som 
uppväckt en hård kampanda.  
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Kraften hos Massan först-politiken för att hitta drivkraften för den revolutionära 
utvecklingen i massornas hjärtan och tända en eld i deras sinnen, kom till ett intensivt 
uttryck genom att maximalt aktivera folkets mentala och kreativa kraft för att kunna 
hantera de utmaningar och olika förändrade omständigheter som de mött. 

I rapporten nämndes att allt arbete som genomförts av partiet och staten noggrant och 
konsekvent utförts med hängivenhet för folkets bästa. 

Partiet följer konsekvent principen om att respektera folkets desperata livsbehov och 
vilja för att upprätthålla och genomföra dess riktlinjer och politik samt se till att allt som 
produceras och byggs utförs på grundval av ständig reflektion och utvärdering av folket 
där garantin skall vara att folkets bekvämlighet sätts i första hand. Centralkommittén har 
följt denna princip, och särskilda ansträngningar har gjorts för att säkerställa att alla 
partiorganisationer och statliga institutioner utövar en hög anda av hängivenhet för 
folket.  

Det faktum att partiets centralkommitté uppfyllde sitt uppdrag och skyldigheter som 
en äkta väpnad gren för att skydda landet och folket likt järnmurar från såväl plötsliga 
icke-militära som militära hot är en viktig komponent i Massan först-politiken  

Partiets centralkommitté har uppnått värdefulla framgångar genom att förena vårt 
samhälle till en stor familj och genom att låta partiets organisationer verkligen hjälpa och 
leda människor som lider eller kämpar i livet. Folket först-politiken i Koreanska 
Arbetarpartiet som är fylld med tro, hängivenhet, återgäldande och lojalitet, stärkte den 
revolutionära politiska och ideologiska positionen, samlade en oemotståndlig kraft för 
att övervinna alla hinder och utmaningar och vår typ av socialism är inriktad på 
massorna. I rapporten framhävdes tydligt massornas överlägsenhet och vitalitet.  

Det rapporteras att oavsett hur svår situationen är, oavsett hur svåra situationer kan 
överlappa varandra och även om det finns inneboende brister så är det möjligt att 
övervinna alla ofördelaktiga faktorer och enkelt lösa de stora utmaningarna med det 
socialistiska byggandet. Detta kan ske om ett grundligt genomförande av Massan först-
politiken uppnås och det betonades att det var en värdefull politik som även bekräftades 
under den avslutande perioden.  

I sin rapport sammanfattade Generalsekreterare Kim Jong Un vårt partis och folks 
prestationer i kampen för att öka sin egen styrka under översynsperioden. Kampen 
mellan vårt parti och folket för att genomföra beslutet från partiets sjunde kongress är en 
aktiv offensiv kamp för att öppna en ny väg för det socialistiska arbetet genom att förstå 
att självtilliten är en livlina för såväl självkänsla som självförtroende, det är som en 
kraftfull motor av utveckling och självtilliten är det som bryter igenom olika lager av 
svårigheter.  

Självtillitens anda som den sjunde kongressen betonade och kamppolitiken för dess 
förverkligande fördjupades ytterligare i partiets plenarsammanträden och genomfördes i 
praktiken. Det är en aggressiv strategi som gör detta till ett gyllene tillfälle att öka och 
förstärka den interna makten, och den har djupt utvecklats till en politisk linje som 
måste hållas permanent i byggandet av socialismen.  

I den allomfattande kampen för att främja det socialistiska arbetet genom ökad 
självmakt stärktes självförtroendet ytterligare på grund av vår nationella tradition med 
Juche Chosun och den unika kampandan i den koreanska revolutionen.  
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Även om rapporten inte nådde det förutspådda, strategiska målet inom den 
ekonomiska utvecklingen så gav den en värdefull grund för att upprätthålla densamma 
på egen hand i framtiden. Den prestation som uppnåtts och som är mest meningsfull i 
detta läge är den materiella grunden och livlinan som finns och som är förekomsten av 
den koreanska socialismen. Generalsekreterare Kim Jong Un påpekade att han 
upprätthållit grunden för en oberoende nationell och socialistisk ekonomi och har följt 
den nationella ekonomins sammanhang. 

Partiets centralkommitté har samlat ny potential för att omorganisera hela ekonomin 
och stärka den ekonomiska utvecklingen genom att vidta revolutionära åtgärder för att 
förstärka statens enhetliga vägledning och strategiska ledning inom olika ekonomiska 
projekt och följa de socialistiska principerna på det ekonomiska området. 

Under översynsperioden förnyade partiet kraftigt landets tillstånd genom att betona 
och kraftfullt främja det nationella arbetet som ett viktigt politiskt projekt som 
förstärker landets övergripande nationella styrka och leder folket till en socialistisk 
civilisation. 

Inom jordbrukssektorn, även mitt i de kontinuerliga och stora svårigheterna med 
bland annat översvämningar och där vi lider brist inom olika sektorer av jordbruket, så 
har det vetenskapliga jordbruket och en massiv produktion av värme genererats i en stor 
skala vilket har resulterat i en oöverträffad ökning av spannmålsproduktionen. 

Inom metallindustrin och den kemiska industrin, som är de två pelarna i den 
självberoende ekonomin, har Resultaten uppnåtts då ett genombrott gjorts för att 
förverkliga vår självförsörjning, och en rad tekniska förberedelser och grundvalar för 
utvecklingen av information och kommunikation inom denna sektor har också gjorts. 

I den lätta industrisektorn byggdes större fabriker och företag om, vilket säkerställde 
potentialen för att avsevärt öka kvaliteten och produktionen av människors 
konsumtionsvaror och lade grunden för att systematiskt öka produktionen inom 
fiskerisektorn. 

Mitt i den rikstäckande och folkliga kampen för att öka landets skogsresurser 
skapades en ny skog med 1 miljon träd, och kapaciteten och medlen som behövs för 
olika skogsbruksåtgärder samt nationellt skydd för miljön och skogsförvaltningen 
förbereddes. 

Inom området vetenskap och teknik uppnåddes värdefulla vetenskapliga och tekniska 
prestationer och uppfinningar, inklusive de nationella fokusmålen. Projekt för att förnya 
utbildningsinnehållet och metoder inom utbildningssektorn för att förbättra 
utbildningsförhållandena och -miljöerna främjades aktivt. 

Den materiella och tekniska grunden för hälsosektorn stärktes ytterligare, och ett 
väletablerat affärssystem och en bas för detta grundades inom sanitets- och 
karantänssektorn genom förebyggande och kraftfulla nödkarantänprogram för att 
förhindra globala konvektiva epidemier. 

Aktiva projekt genomfördes för att vetenskapliggöra den fysiska utbildningen och för 
att skapa en idrottsmani bland folket, och projekt för att inrätta ett nationellt 
katastrofförebyggande och krishanteringssystem pågår, vilket gör det möjligt för dem att 
reagera dynamiskt på olika katastrofer inklusive naturkatastrofer. 
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De prestationer som uppnåtts under de senaste fem årens kamp för att ständigt öka 
sin egen styrka har uppnåtts genom våra egna ansträngningar mitt i de långvariga, 
stränga sanktioner och svåra katastrofer som är tiotals gånger starkare än de ekonomiska 
byggarna kan prestera under fredstid. På grund av den starka självtillitskraft som 
ackumulerats tack vare dessa svårigheter och utveckling kommer vårt parti och folkets 
majestätiska framsteg mot en socialistisk makt att påskyndas och vi kommer skörda 
frukterna av denna utveckling med större bredd och djup. 

Generalsekreterare Kim Jong Un nämnde i sin rapport de framgångar som uppnåtts i 
kampen för att stärka statens kärnvapenavskräckande och självförsvarsmakt. 

För vårt parti och folk var genomförandet av det nationella byggandet av 
kärnvapenstyrkorna ett strategiskt och dominerande mål som i förebyggande syfte måste 
uppnås så att vi kan skörda ett kraftfullt socialistiskt byggande av vår stat. 

Vårt land och nation delades upp av Förenta staterna som var världens första 
kärnvapenmakt och krigsmonster, och Joseon-revolutionens anda visade sig tillförlitlig 
och mötte omedelbart upp mot denna invaderande styrka under det förra århundradet. 
Vårt lands geopolitiska egenskaper kom därigenom att bli folkets välfärd och 
revolutionens öde. För vår stats existens och oberoende utveckling krävdes att 
framtagandet av kärnvapen, något som redan inletts fortskrider utan avbrott. 

Partiets centralkommitté under ledning av Generalsekreterare Kim Jong Un driver 
konstant framåt byggandet och slutförandet av kärnvapenstyrkorna, inspirerar hela 
partiet och innebär att alla människor under Byeongjinlinjens fana parallellt utvecklar 
militären och ekonomin. Partiet organiserade och lanserade en intensiv ideologisk 
kampanj för att förbereda de nationella försvarsforskarna och kärnvapensforskarna till 
att bli äkta revolutionärer, patrioter och medlemmar i denna dödsföraktande kår. 

De energiska och enastående ledarskapsaktiviteterna som genomfördes av 
partiledningen som i sin tro på landets och nationens öde skapade historia och ett 
mirakel som kom att leda till födelsen av Koreanska Arbetarpartiets strategiska vapen. 

I rapporten nämndes i detalj den historiska processen som ledde till den revolutionära 
omvandlingen för att utrusta armén med en helt ny kärnarsenal som syftade till att 
uppnå målet om att modernisera kärnvapenstyrkan. 

Under direkt anvisning av Partiledningen skapades på vårt sätt de medelstora och 
interkontinentala ballistiska artilleriraketerna i ”Mars”-serien och de ubåts- och 
markbaserade ballistiska raketerna i ”Polaris”-serien i enlighet med det unika 
operationella uppdrag vår nation kräver såsom varandes en kärnvapenmakt. Detta gav 
oss en tydligare representation av vårt land och gjorde det möjligt för oss att bygga en 
komplett kärnvapensköld och samtidigt skapa en stark och pålitlig strategisk 
avskräckande effekt som kan svara på alla hot. 

Den kärnteknologi som redan hade samlats under översynsperioden utvecklades 
vidare, våra kärnvapen effektiviserades, standardiserades och taktiska vapen utvecklades 
och även utvecklingen av superstora termonukleära vapen av vätebombstyp slutfördes. 
Med stolthet förklarade Generalsekreterare Kim Jong Un för världen att den historiska 
uppgiften, fullbordandet av vår nationella kärnvapenstyrka och förverkligandet av våra 
egna raketstyrkor, var uppnått. 
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Slutförandet av den nationella kärnvapenstyrkans uppbyggnad, vilket inte kunnat 
uppnås även på 20 eller 30 år enligt konventionell kunskap, är ett mirakel som aldrig 
kommer att ses igen i historien. Att vi lyckades med vår ambition från den sjunde 
centralkommittén är ett mirakel som har uppnåtts på fyra år från det att det ekonomiska 
byggandet och kärnvapenstyrkornas utveckling presenterades i enlighet med 
Byeongjinlinjen och bara ett år från den sjunde kongressen. Det blir den viktigaste 
nationella och historiska prestationen som skapats för moderlandet, av folket och inför 
framtida generationer. 

Även efter den historiska katastrofen i november 2017 fortsatte partiledningen att leda 
kampen för att ta fram kärnvapen utan uppehåll för att uppnå en enorm och ny seger. 

Rapporten uppgav att Partiledningen beslutat utveckla en kraftfullare 
kärnvapenstridsspets och en global kryssningsmissil med förbättrad kapacitet för 
stridsspetshantering och utförde denna historiska uppgift briljant, baserat på 
försvarsforskarnas patriotiska lojalitet. 

Vår nya enorma Hwasong-16 raket bekräftade, när den visades upp på vårt 
egentillverkade 11-axlade avfyrningsfordon under militärparaden på vårt partis 75-
årsjubileum, att vår kärnvapenstyrka ligger i absolut framkant vad gäller modernitet och 
vårt lands förmåga att anfalla mål på en global skala. 

Slutförandet och den fortsatta utvecklingen av det nationella kärnvapenprojektet är en 
seger för den organisatoriska ledningen för partiets centralkommitté. Den har 
tillsammans med vår kära kamrat Kim Jong Un, försvarsforskarna och hela det 
koreanska folket skapat denna stora seger och kämpat för odödlighet med en okuvlig 
självständighet och stark anda. 

Rapporten gjorde vårt lands militära tekniska styrka oåterkallelig genom att hantera 
fiendens aggressiva militära styrka, skapa förbättringsåtgärder under 
generalförsamlingens översyn och slutföra den kontinuerliga utvecklingen av ett nytt 
avancerat vapensystem inom den krigsavskräckande försvarsvetenskapssektorn samtidigt 
som man säkerställt att krigsprestandan och dess stridsförmåga är på allra högsta nivå. 

Inom området försvarsvetenskap, utveckling och komplettering av superstora missiler 
har vi skapat ett extremt kraftfullt ballistiskt vapen som inte har någon motsvarighet i 
den övriga världen. Genom skapandet av såväl avancerade kärnvapen som nya taktiska 
raketer och medelstora och långdistansmissiler som dominerar världen när det kommer 
till vapenstridsspetsar, skapar vi ett nationellt förtroende för vår militära tekniska styrka. 

Försvarsforskare och militärpersonal har pekat ut riktningen när det kommer till 
utvecklingen av moderna stridsvagnar i Juche-stil för att kunna hålla jämna steg med den 
globala utvecklingstrenden, de har förnyat produktionsprocessen och inledde även en 
egen utvecklingsmetodik. Montering för luftvärnsraketer och antistridsvagnsvapen har 
också utvecklats och ligger nu i nivå med resten av världen. 

I rapporten går ett projekt inom försvarsvetenskapens forskningsavdelning in i 
slutfasen för att ytterligare komplettera tekniken för simultan styrning och ledning av 
flera stridsvagnar och utvecklingen av stridsspetsar för olika stridsuppdrag, inklusive 
överljudsflygning, som ska appliceras på nya ballistiska missiler. Det nämndes i 
rapporten att man förberedde sig för att inleda testproduktion efter avslutade tester. 
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I tillägg är målet noggrant specificerat och förnyat när det gäller moderniseringen av 
den medelstora ubåtsflottan, en ubåtsflotta som idag totalt är världens största till antalet. 
Detta öppnar för att avsevärt förbättra den Koreanska Folkarméns Marina Styrkas 
befintliga operativa förmåga under vattnet, och forskningen kring den nya 
kärnkraftsdrivna ubåtdesignen har slutförts och befinner sig i sin slutfas. Olika 
elektroniska vapen och obemannade offensiva vapen, spanings- och 
övervakningsutrustning och militär satellitdesign avslöjades med stolthet då de tagits i 
bruk i fält. Man har även uppnått nationella försvarsforskningsresultat som har enorm 
betydelse för att våra trupper ska kunna gå in i världens starkaste militära styrka. 

Rapporten utvärderade att de djärva språng som tagits inom försvarsvetenskapen och 
militärindustrin har stor betydelse för förverkligandet av vårt partis centrala strategiska 
initiativ för att höja vår nationella försvarsmakt och ta den till det globala slagfältet 
samtidigt som den totala koreanska revolutionen höjs. 

Rapporten sammanfattade resultaten av de stora framsteg som åstadkommits i 
projektet för att förvandla den Koreanska Folkarmén till en elit och en stark militärmakt 
under perioden. 

Under partiets ledning utförde den Koreanska Folkarmén troget sin revolutionära 
plikt och utövade värdighet och mirakel på de två fronterna av nationellt skydd och 
socialistiskt byggande. Den försvarade på ett tillförlitligt sätt vår havsgräns, tryckte 
tillbaka hotet om provokation från våra fiender och försvarade den fredliga atmosfären 
av socialistiskt byggande. 

Under översynsperioden slutförde partiets centralkommitté på ett briljant sätt det 
nationella kärnvapenstyrningsprojektet och skapade en ny front för att stärka det 
nationella försvaret, vilket gjort vårt land till en kärnvapen- och militärmakt i världsklass 
i såväl namn som i verklighet. Tiden då stormakterna bakom ryggen på oss försökt 
förhandla om vår nation och stat är över för alltid. 

Prestationen att göra det möjligt att för alltid skapa välstånd och lycka för vårt folk 
och framtida generationer i ett kraftfullt land med hög värdighet, det är en stolt seger och 
den mest menings- och betydelsefulla prestationen från den sjunde centralkommittén 
som leddes av Generalsekreterare Kim Jong Un. 

Under den avslutande delen av rapporten sammanfattade  
Generalsekreterare Kim Jong Un den anmärkningsvärda ökningen av republikens 
utrikesstatus. 

Efter att ha uppnått Byeongjinlinjens stora seger höjde partiets centralkommitté vår 
nations värdighet och status till en hög nivå genom att aktivt delta i utrikes aktiviteter. 

Den omgivande miljön kring Juche Korea under den avslutande perioden har inte 
varit så allvarlig sedan landet grundades på grund av USA:s aggressiva politik och den 
desperata blockaden mot vårt land av de länder som upprätthållit den. 

Under denna allvarliga situation så upprätthöll partiets centralkommitté ett starkare 
motstånd mot all fiendskap från yttre krafter och avvisade bestämt varje försök att 
kränka landets högsta intressen och värdighet. Centralkommittén gjorde inte avkall på 
den revolutionära principen och gjorde kraftfullt motstånd mot allt som kränkte 
republikens suveränitet. Åsikten hamrades in att under alla omständigheter kan det 
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aldrig bli en förbättring av relationerna med USA, landet som inte delar denna vilja och 
som inte respekterar vår suveränitet. 

Partiets centralkommitté skapade en atmosfär av fred som det internationella 
samfundet sympatiserade med, skapade en atmosfär av dialog och organiserade snabba 
utrikesaktiviteter för att höja republikens internationella status genom en djärv 
linjeändring och aggressiv strategi. 

Rapporten visar att vårt parti har utvecklat det vänliga förhållandet med Kina som är 
helt i linje med de krav som ställs när vi gått in i det nya århundradet genom att skapa en 
förebyggande kraft bakom utvecklingen av det speciella förhållande som råder mellan 
Demokratiska Folkrepubliken Korea och Folkrepubliken Kina. Detta förhållande 
mellan våra länder har långa historiska rötter, och det öppnade ett nytt kapitel mellan oss 
och betonade vänskapen mellan våra båda länder som har socialismen som sin kärna. 

Vi har utarbetat en solid garanti för att stärka och utveckla förhållandet mellan Korea 
och Kina genom de historiska kraven att fortsätta vår broderliga vänskap och enighet 
mellan de två parterna i Joseon-dynastin och folken i de två länderna som är förenade av 
ett öde som är oskiljaktigt, från den gemensamma kampen för att uppnå gemensamma 
prestationer, genom fördjupad kommunikation och ömsesidig förståelse och för att 
stärka de två ländernas kamratliga förtroende. 

Dessutom, genom att lägga vikt vid den nya utvecklingen av det traditionella 
förhållandet mellan våra två länder och genomföra utrikes aktiviteter för att utveckla vårt 
vänliga och bilaterala samarbetsförhållande, lades även grunden för att utvidga och 
utveckla vänskapliga relationer med Ryssland. 

Enigheten och solidariteten med socialistiska länder förstärktes på ett exceptionellt 
sätt genom att förfina och utveckla de bilaterala relationer som upprättats och verifierats 
i den gemensamma kampen för att förverkliga socialismens mål. Detta gjordes genom 
återträffar mellan ledarna i Pyongyang, Havanna och Hanoi och stärka dess strategiska 
relationer.  

De aktiva, utåtriktade aktiviteter som genomförts av partiets centralkommitté har på 
ett storartat sätt visat på partiets och statens position och prestige, vilket starkt främjat 
den socialistiska idén på den internationella arenan och ledde en ny politisk riktning mot 
självständighet, rättvisa och fred. 

Partiets centralkommitté förändrade dramatiskt det dynamiska förhållandet mellan 
vårt land och USA under översynsperioden, vilket visade vårt lands värdighet och status. 

Vid ett direkt möte mellan de två ländernas högsta ledare, som hölls för första gången 
efter en historia av fientliga förbindelser mellan Demokratiska Folkrepubliken Korea 
och USA, har centralkommittén gjort en gemensam förklaring för att med 
självbestämmande som grund bekräfta upprättandet av ett nytt förhållande mellan 
Demokratiska Folkrepubliken Korea och USA. 

De toppmöten som ägt rum mellan Demokratiska Folkrepubliken Korea och USA 
för att demonstrera republikens strategiska position för att försvara sina egna intressen, 
fred och rättvisa har blivit en mycket speciell händelse i världspolitikens historia. 

Under översynsperioden lyfte partiets centralkommitté i hög grad upp den strategiska 
ställning och status som Demokratiska Folkrepublikens Korea har och som är baserad 
på folkets obeskrivliga vilja till självständighet och vår republiks orubbliga makt.  
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I rapporten påtalas att Demokratiska Folkrepubliken Korea till yta och befolkning 
inte är så stor och att den drastiska förändringen av vårt lands ideologiska positionering, 
som är omgiven av imperialistiska reaktionärer, är en ädel frukt som vårt parti och folket 
har omfamnat genom långvariga hårda strider. Generalsekreterare Kim Jong Un 
betonade att det var ett stort historiskt mirakel som skapats tack vare folkets stora 
enighet, det folk som trodde på och stöttade sin regering och politiken som den absoluta 
sanningen, och ju hårdare och segare de var desto fastare förenades folket under partiet. 
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2. För genombrottet i det socialistiska arbetet 
En viktig uppgift från den åttonde kongressen är att tydligt bestämma den exakta 

riktningen och uppdraget i vår kamp för att uppnå en oavbruten ny seger inom det 
socialistiska arbetet och att vidta praktiska åtgärder för detta. 

Generalsekreterare Kim Jong Un presenterade i den andra delen av rapporten viktiga 
uppgifter som formulerats under perioden för en ny utveckling i framtiden där fokus 
ligger de på brister och lärdomar gällande ekonomisk och kulturell konstruktion, 
nationellt försvarsbyggande, statlig social förvaltning och arbetsgruppsverksamhet. 

Generalsekreterare Kim Jong Un gjorde först en strikt och detaljerad analys av 
genomförandet av den femåriga strategin för den nationella ekonomiska utvecklingen 
och den nya prospektplanen. 

I rapporten är resultatet av misslyckandet med att revolutionerande förbättra den 
ekonomiska verksamheten i linje med interna och externa faktorer och dessutom andra 
överlappande utmaningar. I rapporten sammanfattades allvarligt att man misslyckats 
med att uppnå tillväxtmålen för den nationella ekonomin och med att uppnå tydliga 
framsteg när det gäller att förbättra människors försörjning. Det påpekades även i 
rapporten om det tröga tillståndet inom just detta område samt dess orsaker. 

När man diskuterade och analyserade de huvudsakliga, objektiva faktorer som 
påverkar genomförandet av den femåriga strategin för nationell ekonomisk utveckling, 
diskuterades först och främst konsekvenserna av de värsta barbariska sanktioner och 
isoleringsåtgärder som genomförts av USA och fientliga krafter såväl som objektiva 
faktorer. 

Dessutom analyserades att de allvarliga naturkatastrofer som inträffat varje år och den 
långvariga globala hälsokrisen som inträffade förra året också var allvarliga hinder för vår 
ekonomiska verksamhet. 

Som ett resultat nämnde rapporten att de nationella investeringarna och 
säkerhetsprojekten som förutsågs främja de stora ekonomiska sektorerna i den femåriga 
nationella ekonomiska utvecklingsstrategin inte genomfördes korrekt. 

Rapporten påpekade allvarligt att när det gäller objektiva förhållanden kan ingenting 
göras, handlingar och roller för detta blir onödiga och slutsatsen blir att det 
revolutionära kamp- och byggprojektet inte kan presenteras om inte negativa externa 
faktorer försvinner. Partiets centralkommitté analyserade och utvärderade orsaken till att 
man misslyckats med att genomföra strategin. 

Centralkommittén sa att den femåriga strategin för nationell ekonomisk utveckling 
inte var tydligt fastställd på grundval av vetenskapliga beräkningar och grunder, och att 
vetenskap och teknik inte spelade någon roll för att driva landets ekonomiska 
verksamhet, utan analyserade istället situationen där projektet för detta ändamål inte 
främjades ordentligt. 

I rapporten nämndes en generell läxa vi lärt oss om att det är omöjligt att stärka 
landets ekonomi när som helst om vi har fel ideologisk inriktning, en oansvarig 
affärsinställning och inkompetens och med de gammaldags affärsmetoder som varit 
rådande fram tills nu. 

Genom att omvandla partiets och statens hela verksamhet mot nya innovationer, 
djärva skapelser och uppmuntra ständiga framsteg vidtas åtgärder för att helt eliminera 
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de gamla affärssystemen, irrationella och ineffektiva affärsmetoder och hinder som 
begränsar våra framsteg. Med emfas anges i rapporten att endast på detta sätt kan vår 
kamp för socialistiskt byggande, inklusive de framtida målen för den nationella 
ekonomin, bli ett stort revolutionärt arbete som ger folket välfärd. 

Rapporten förtydligade även strategin för kampen på det ekonomiska området de 
närmaste fem åren. 

I detta skede är vårt partis ekonomiska strategi en omorganisationsstrategi och en 
förstärkningsstrategi som återställer och omorganiserar de organiska kopplingarna 
mellan det ekonomiska affärssystemet och de olika ekonomiska sektorerna. Strategin 
främjar olika projekt för att bygga en oberoende grund för att göra vår ekonomi smidig 
och utan extern påverkan. Strategin betonade att syftet med detta är att driftsätta och få 
in den ekonomiska politiken på en normal bana. 

Den övergripande inriktningen för femårsplanen för den nationella ekonomiska 
utvecklingen är att bygga en solid grund för att återstarta befolkningens ekonomi och 
förbättra människors liv genom att koncentrera energin på den centrala delen av den 
ekonomiska utvecklingen. 

Den centrala uppgiften för den nya femårsplanen är att se metallindustrin och den 
kemiska industrin som viktiga länkar, koncentrera investeringar, normalisera 
produktionen i alla sektorer av folkets ekonomi, stärka den materiella och tekniska 
grunden för jordbrukssektorn och effektivt skapa råvaror och material inom den lätta 
industrisektorn. Planen var att garantera en produktionsökning av människors 
konsumtionsvaror. 

Rapporten presenterar en ny femårsplan i syfte att gå vidare mot en kontinuerlig 
ekonomisk tillväxt och en markant förbättring av människors liv baserat på den 
nationella ekonomins tillstånd och potential. 

I den nya femårsplanen är kabinettet, som är landets ekonomiska ledning, ansvarigt 
för ansvarssystemet inom regeringen och det kabinettcentrerade systemet är ansvarigt 
för olika ekonomiska projekt och det skall kraftfullt främja projekt för att på ett 
komplett sätt stärka huvudinriktningen i den nationella ekonomin, samt även på ett 
avgörande sätt förbättra den ekonomiska förvaltningen. Med vetenskapens och 
teknologins inneboende kraft är detta utgångspunkten för att främja en normalisering av 
produktionen, en reformering av moderniseringen och en lokalisering av råvaror och 
material, och en styrning av den ekonomiska verksamheten för att komplettera och 
förstärka grunden och potentialen för att bygga en oberoende ekonomi. 

Den nya femårsplanen återspeglar kraven på att fullborda den nationella ekonomins 
självförtroendestruktur, sänka inkomstberoendet och stabilisera människors liv med 
hänsyn till de praktiska möjligheterna. 

Själva grunden och temat för den nya femåriga nationella ekonomiska 
utvecklingsplanen är fortfarande självförtroende och självförsörjning. 

Från kraven av vår revolutionära utveckling och de desperata kraven på det 
socialistiska samhällsbygget måste självtillit under den kommande perioden utvecklas till 
en nationell självtillit, planerad självtillit och vetenskaplig självtillit. 
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Generalsekreterare Kim Jong Un nämnde specifikt i rapporten den aktuella statusen 
för de olika stora ekonomiska sektorerna och frågor relaterade till utvecklingen av 
underhåll. 

I rapporten föreslås det faktiska tillståndet och riktningen för förbättring och 
utveckling av den viktigaste industrisektorn som det som bör främjas för den allmänna 
ekonomiska utvecklingen och förbättringen av folkets liv då det är detta som utgör basen 
och sammanhanget för folkets ekonomi. 

Inom metallindustrin lades tonvikt på att tekniskt komplettera Juche-
produktionssystemet, utöka kapaciteten och på ett avgörande sätt öka stålproduktionen. 

För att uppnå det mål för stålproduktion som förklaras i den nya femårsplanen 
konverterade större stålverk de befintliga produktionsprocesserna till avancerad teknik 
och byggde nya energibesparande stålugnar för att utöka produktionskapaciteten och 
aktivera produktionen av järnmalm och brunt kol i den norra regionen. Det påpekades 
även att man löste de vetenskapliga och tekniska problemen i produktionen av tackjärn. 

I rapporten nämndes utvecklingsriktningen för landets kärnindustri och den kemiska 
industrin som är vägen mot en självständig ekonomisk infrastruktur och en förbättring 
av människors liv. 

Den kemiska industrins centrala uppgift under den nya femårsplanen är att främja 
arbetet för att stärka sin egen tekniska kapacitet, påskynda arbetet med att förbättra 
landets kemiska industristruktur och att avsevärt öka produktionen av kemiska 
produkter som är nödvändiga för ekonomisk expansion och en förbättring av 
människors levnadsförhållanden. 

Inom den kemiska industrin blir hela processen kraftfullt lanserad som en kamp för 
att skapa en hållbar kemisk industri, en process för att förstå den högteknologiska 
tekniken och även ett arbete för att omvandla landets kemiska industristruktur till en 
ämnesindustri baserad på våra egna råvaror. 

I rapporten föreslås en ökad elproduktion, något som är själva grunden i en 
oberoende ekonomi, som är en absolut förutsättning för att påskynda den ekonomiska 
utvecklingen och för att förbättra människors liv. 

Elindustrins grundläggande uppgift under den nya femårsplanen är att på ett 
tillförlitligt sätt främja en stabil utveckling av den nationella ekonomin och folkets 
materiella och kulturella liv genom att sträva efter att öka produktionen för att 
säkerställa landets omedelbara efterfrågan på el. 

I rapporten nämndes planer för att fokusera på byggandet av tidvattenkraftverk med 
en mellan- till långsiktig strategi för att klara av en ökande efterfrågan på el samt 
framtida stora förändringar inom elenergiområdet och att på allvar inleda etableringen av 
kärnkraftsindustrin. 

Rapporten belyste viktiga frågor för utvecklingen av kolindustrin, som även den är ett 
ben inom elenergiområdet för en oberoende ekonomisk utveckling. 

Nationellt är problemet inom kolindustrisektorn att till stor del utveckla och 
aggressivt främja projekt som intensivt garanterar anläggningar och material, arbetskraft 
och medel till densamma. Problem finns med att säkra fler kolgruvor genom 
prospektering och grävning inom kolindustrisektorn. Man lade fram olika problem inom 
kolindustrin såsom; Problemet med att lägga energi på utvecklingen av den bituminösa 
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kolindustrin, problemet med projektet för att förbättra kolarbetarnas arbets- och 
levnadsförhållanden som en förutsättning för att öka kolproduktionen och att införa 
åtgärder för att effektivt använda kol. 

I rapporten definierades maskinindustrin som en viktig industrisektor som borde leda 
den övergripande ekonomiska sektorn, och den nuvarande situationen samt syftet med 
landets maskinindustri identifierades. 

Den grundläggande uppgiften för den mekaniska industrin under den nya 
femårsplanen är att göra landets maskinindustri till en solid och utvecklingsorienterad 
industri. 

Inom maskinindustrisektorn bör moderna och effektiva mekaniska produkter, 
inklusive verktygsmaskiner, elektriska hjulmaskiner, byggmaskiner, elektriska maskiner, 
skördemaskiner och flytande maskiner utvecklas och produceras aktivt. 

Rapporten betonade skördeindustrins betydelse och främjande för den normala 
utvecklingen av den nationella ekonomin. 

Extraktionsindustrins grundläggande uppgift är att förstärka och utvidga den 
produktiva basen under den nya femårsplanen och att möta de grundläggande behoven i 
folkets ekonomi gällande icke-järnhaltiga metaller och icke-järnmineraler. 

För detta ändamål är det nödvändigt att stärka kapaciteten inom den geologiska 
prospekteringssektorn, främja arbetet för att utveckla och utnyttja landets underjordiska 
resurser på ett enhetligt och effektivt sätt och utöka produktionskapaciteten för gruvor, 
smältverk och fabriker inom gruvindustrin. 

Rapporten betonade balansen mellan vedproduktion och skogsplantering inom 
skogsbruket och den stärkte sitt eget materiella och tekniska fundament och säkerställde 
en smidig efterfrågan på ved. 

Inriktningen på utvecklingen inom de olika sektorerna är att ha en fast policy för de 
viktigaste branscherna som föreslagits i affärsrapportens sammanfattning av våra företag, 
den stärkte potentialen och kraften i den självberoende ekonomin, avslöjade en 
vetenskaplig och innovativ väg för att kraftfullt leda det övergripande ekonomiska 
arbetet och driva den fortsatta utvecklingen av ekonomin under alla förhållanden och 
omständigheter.  

I rapporten nämndes transportsektorns nuvarande status och uppgifter som exempel 
där tydliga förbättringar måste utföras. 

Det grundläggande målet för järnvägstransportsektorn under den nya femårsplanen är 
att aktivt främja en modernisering av järnvägen och att revolutionera transportbranschen 
för att säkerställa den efterfrågan på smidiga järnvägstransporter som finns idag. 

Inom järnvägstransportsektorn är det nödvändigt att säkerställa järnvägsspårens 
säkerhet, öka vikten, utöka standardjärnvägssektionen och med envishet driva framåt 
med planen för att bygga om alla järnvägsspår. 

Samtidigt är det nödvändigt att påskynda den tekniska reformeringen av tunnelbanan 
i Pyongyang och moderniseringen av tunnelbanestationerna i vår huvudstad, och det är 
avgörande att höja nivån för ledningen och driften av tunnelbanan. 

Inom sjöfartssektorn har uppgifter adresserats för att lösa spänningarna inom 
transportnäringen genom att fortsätta minskningen av antalet stora fartyg, helt i linje 
med den globala utvecklingstrenden inom varvsindustrin, upprätta ett integrerat system 
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för hantering av fordonstransporter och genomföra information om 
transportkommandot. 

Större volymer av nya underjordiska elfordon, rälsbussar, spårvägar, passagerarbussar 
och andra kollektivtrafikmedel bör produceras för att främja folks bekvämlighet. 

I rapporten utvärderades den banbrytande utvecklingen och de prestationer som 
uppnåtts inom byggsektorn under den avslutande perioden, en rad fördomar gällande 
utvecklingen identifierades och påpekades och nya uppgifter och mål sattes. 

Den grundläggande uppgiften inför byggsektorn under den nya femårsplanen är att 
utföra grundarbeten inklusive bostadsbyggande i stor skala, förse människor med bättre 
levnadsförhållanden och bilden av vårt land. 

Inom byggsektorn, industribyggnation och De Två Fronterna av Byggande för att 
säkerställa folkets materiella och kulturella krav måste samtidigt drivas framåt med kraft. 

Inom byggsektorn, genom att koncentrera sig på byggandet av lägenheter för 50 000 
hushåll i Pyongyang, upprättades en årlig plan för att bygga lägenheter för 10 000 
hushåll varje år från och med i år. 

I Geomdeok-distriktet, som är en av de ledande produktionsbaserna för färgade 
mineraler och hem för en stor grupp från arbetarklassen, är det nödvändigt att bygga 
hem för 25 000 hushåll för att skapa en gruvstad som inte finner sin like i världen. 

Specialiserade enheter för byggnadskonstruktion måste sättas samman och 
byggutrustning och verktyg som krävs för driften av fabriksmaskiner måste aktivt 
utvecklas och produceras. 

Rapporten tog upp uppgifter för att vidareutveckla byggmaterialindustrin för att möta 
de realistiska kraven på att byggandet utvecklas i en oöverträffad takt. 

Byggmaterialindustrins grundläggande uppgift under den nya femårsplanen är att 
producera åtta miljoner ton cement och förverkliga en självförsörjning av färdiga 
byggmaterial. 

Förutom en modern ombyggnad av befintliga cementfabriker bör landets 
cementproduktionskapacitet utökas ytterligare genom att bygga nya cementfabriker med 
hög kapacitet och avancerad teknik i regioner som har gynnsamma råvaru- kraft- och 
transportförhållanden. 

Förutom att kämpa för att möta den inhemska produktionen av 
efterbehandlingsmaterial som avgör själva aspekten av byggandet, bör basen för 
produktion av färg och exteriörmaterial baserat på våra råvaror göras starkare samt 
förbättra och utveckla tekniken och produktionen inom kvalitets- och takmaterial. 

I överensstämmelse med den globala utvecklingen av arkitektonisk utveckling främjas 
förberedelsen proaktivt och stadigt av de byggnadsmaterial och stora kvantiteter 
byggmaterial som krävs för att bygga ett stort antal Ryeongcarbonbyggnader och 
Ryeongenergibyggnader.  

Rapporten presenterade uppgiften att uppnå modiga språng och innovation genom att 
aktivt svara upp mot tidens krav. 

Inom telekom är det absolut nödvändigt att påskynda den tekniska förnyelsen av 
kommunikationsinfrastrukturen, utveckla mobilkommunikationstekniken och snabbt gå 
vidare till nästa generation av kommunikation. 



 16 

Kabelutsändningar och TV-sändningssystem bör förbättras, deras tekniska nivå bör 
höjas ytterligare och tillräckliga förutsättningar bör ges för att människor ska kunna 
njuta av ett bättre kulturellt och känslomässigt liv överallt, från städerna till 
landsbygden. 

Rapporten förutsätter att utvecklingen av den statliga filmindustrin och främjandet av 
den socialistiska karaktären när det kommer till att kunna leverera bekvämlighet är en 
mycket brådskande fråga just nu. Uppgifter togs även upp som syftar till att återställa 
vår handel och statliga service till folket, något som är obestridligt och som skall 
garantera människors liv och främja materiell välfärd. 

Den viktiga uppgiften som den koreanska handeln måste lösa just nu är att återställa 
statens ledande roll och kontroll i den övergripande kommersiella servicesektorn som 
betjänar folket och att återuppliva kärnan inom den socialistiska handeln. 

De kommersiella serviceavdelningarna måste med rätt ledningsstrategi skapa en egen 
socialistisk servicekultur genom att förkroppsliga människors kulturella, moderna 
mångfald i kommersiella serviceaktiviteter. 

Rapporten tog upp de nationella ekologiska markförvaltnings- och 
miljöskyddsprojekten som viktiga milstolpar för att skydda människors liv och hälsa, 
och som strategiska projekt relaterade till landets framtid göra moderlandets 
bergsområden vackrare. 

Uppgiften som presenteras gällande landssektorn under den nya femårsplanen är att 
stadigt driva fram projekt som förvandlar hela landet till ett socialistiskt landskap, som 
till exempel Berget Kumgang där man under Arbetarparti-eran skapat avgörande 
framsteg inom markanläggning och ekologiskt miljöskydd. 

Undersökningar och kontroll av det generella, faktiska tillståndet i den ekologiska 
miljön inklusive skogar svarar exakt och snabbt upp mot analysresultaten av de logiska 
förändringar som sker beroende på säsong och år. Olika frågor gällande omedelbara 
antaganden och strikt genomförande av lagar och förordningar och stadgar relaterade till 
skyddet av markmiljö och skogsbruk visar på problem med att förebygga 
naturkatastrofer i förväg genom att stressa fram projekt för översvämningskontroll och 
genom att fortsätta lägga stora ansträngningar på vägbyggande och förvaltning. 
Rapporten pekade på problem med såväl reparationer och nationellt drivna projekt när 
det gäller byggandet på öst- och västkusten för att skydda människors livssäkerhet och 
mark, och för att skydda landets kustlinje. 

I rapporten betonades vikten av stadsförvaltningens verksamhet som är direkt 
kopplad till människors liv från ett till tio års ålder, och relevanta uppdrag föreslogs. 

I sektorn för stadsförvaltning är det nödvändigt att införa starka 
husreparationsåtgärder, utöka produktionskapaciteten för dricksvatten, förbättra dess 
kvalitet och eliminera miljöföroreningar genom att installera nya reningsverk. 

Nivån på landskapsdesignen bör ökas rejält, parker och nöjesparker ska dekoreras 
vackert och stadens utseende bör förnyas med harmoniska arrangemang av träd, 
blommor och markväxter som skall bestå av en mångfald av goda arter. 

I rapporten, baserad på en noggrann analys av det faktiska tillståndet för utländska 
ekonomiska projekt, väcktes frågor om vilken riktning landets huvudsakliga objektiva 
förhållanden och miljö skall drivas. Rapporten talar om att upprätta en vetenskaplig 
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strategi inom den utrikes ekonomiska sektorn och utveckla våra utländska ekonomiska 
projekt.  

Rapporten lyfte fram vitaliseringen av turistbranschen som ett viktigt projekt för att 
få våra människor att njuta av ett mer civiliserat liv och visa det förändrade tillståndet i 
vårt land för resten av världen. 

Det är nödvändigt att bättre organisera turistmål, förbättra metoder för reklam och 
marknadsföra våra olika turistdestinationer och organisera olika resvägar och guider. 

Kumsusanområdet måste förvandlas till ett modernt kulturellt turistmål i vår egen stil. 
Rapporten presenterade en uppgift för att ta bort alla anläggningar, inklusive 

Haegeumgang Hotel vid piren i Goseong, och istället bygga typiska byggnader i 
koreansk stil som matchar den vackra naturen i Geumgang som är i harmoni med vårt 
folks känslor och estetik. 

I enlighet med Den Totala Utvecklingsplanen för Geumgangsans Turistområde måste 
ett projekt genomföras år för år och steg för steg under den nya femårsplanen för att 
unikt hantera Goseonghamnens Kust- och Turistdistrikt, Birobongs Bergsturismdistrikt, 
Haegeumflodens Kust- och parkdistrikt och Sport- och Kulturdistriktet. 

I rapporten nämndes uppgiften att förbättra den ekonomiska förvaltningen som 
viktig. 

Vår nationella ekonomi är en oberoende ekonomi, en planekonomi och en ekonomi 
som tjänar folket. 

För att stärka vårt folk, den nationella ekonomins oberoende och planering är det 
nödvändigt att förverkliga den enhetliga hanteringen av produkter på principen om att 
stärka statens ekonomiska kommandofunktion och få resultatet av det ekonomiska 
arbetet att återgäldas till folket. 

Det grundläggande kravet och den grundläggande riktningen för förbättring av den 
socialistiska ekonomiska förvaltningen är att sätta folkmassorna som samhällets mästare i 
centrum och prioritera folkets krav och intressen. 

Det betonades också att kostnadsminskning och kvalitetsförbättring bör tas med som 
en grund för förbättring av den ekonomiska förvaltningen. 

Nationella ekonomiska vägledande institutioner bör göra stora ansträngningar för att 
omorganisera och förstärka ekonomin baserat på de grundläggande kraven och 
grundläggande riktningarna för att förbättra den socialistiska ekonomiska förvaltningen. 

I rapporten nämndes att ordningen för att förverkliga landets enhetliga vägledning 
inom ekonomiska projekt måste fastställas, det nationella enhetliga statistiksystemet 
kommer förstärkas och arbetet med detta kommer genomföras ordentligt för att bygga 
den nationella ekonomin. Utöver detta kommer även förvaltningsförhållandena mellan 
fabriker och företag att förbättras. 

För att öka den ekonomiska effektiviteten inom hela statens ekonomiska intervall bör 
produktivkrafterna rationaliseras, svaga länkar inom ekonomiska sektorer identifieras 
och sektorer som efterfrågar en balanserad ekonomisk utveckling bör förstärkas. 

Det är nödvändigt att hantera ekonomin rationellt genom att förbättra planerade 
projekt och använda ekonomiska utrymmen, inklusive ekonomi och priser. 

Den vetenskapliga analysen och den tydliga politiken för den nuvarande statusen och 
utvecklingen av de viktigaste ekonomiska sektorerna som anges i rapporten blir ett 
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kraftfullt praktiskt vapen och stärker den materiella och tekniska grunden för den 
självförsörjande ekonomin och gör det möjligt att systematiskt och stabilt främja den 
ekonomiska utvecklingen, oavsett förändringar i den externa miljön. 

I rapporten förklarade Generalsekreterare Kim Jong Un vårt partis fasta 
beslutsamhet att åstadkomma genombrott för att lösa folkets kostproblem under den 
nya femårsplanen och att uppnå praktiska förändringar och innovationer som folket kan 
känna som ett direkt resultat. 

I rapporten föreslogs proaktiva åtgärder för att slutgiltigt lösa folkets problem med 
mattillgången genom att främja jordbruksproduktionen. 

Det centrala målet för femårsplanen inför jordbrukssektorn är att villkorslöst odla de 
kullar som partiet redan föreslagit som odlingsbara för korn och att lägga den materiella 
och tekniska grunden för en hållbar utveckling av jordbruket. 

För att öka jordbruksproduktionen är utsädesrevolutionen, ett vetenskapligt 
jordbruk, ökad produktion i områden med låg skörd, att finna ny mark och rensa 
tidvattendammar, utveckla jordbruk, boskap och fruktträd samt reparation och 
mekanisering av landsbygdsfinansiering viktiga uppdrag att utföra. 

I rapporten betonades politiska frågor vid upprättandet av vetenskapliga och tekniska 
åtgärder och grundläggande materialteknologi för att på ett säkert sätt främja 
jordbruksproduktionen under alla ogynnsamma väderförhållanden, öka entusiasmen för 
produktion hos jordbruksarbetarna och stärka det nationella stödet till 
landsbygdsområden. 

De viktigaste målen i jordbrukssektorn är viktiga nationella frågor som måste 
upphöjas till varje pris för att förverkliga självförsörjningen av mat och påskynda det 
socialistiska bygget. 

Rapporten nämner vikten av samt riktningen för hur den lätta industrin skall förse 
folket med ett bra och civiliserat liv. 

I den lätta industrin presenterade rapporten hur uppgiften av att ta tillvara lokala 
varor och återvinna dessa är själva livlinan för råvaror och även att främja en 
modernisering dess huvudriktning, att förstärka de svaga delarna av dessa processer samt 
utrusta de delar och processer som inte har dem. 

Dessutom betonades frågan om att höja kvaliteten på dessa produkter och satsa på 
utveckling av nya produkter inom principen om att producera industriprodukter av god 
kvalitet. 

I rapporten identifierades fiskerisektorn som en av de tre huvudsektorerna som är 
direkt relaterade till människors kost. 

Inom fiskerisektorn är det nödvändigt att modernisera fiskefartyg och 
fiskeutrustning, att vetenskapligt odla fisk och att etablera starka fiskeinrättningar och 
stationer för reparation av fartyg. 

Det är nödvändigt att systematiskt öka produktionen av marina produkter genom att 
genomföra arbetet med att skydda och sprida landets fiskeresurser på ett systematiskt 
sätt och genom att genomföra storskaligt vattenbruk. 

I rapporten presenterades viktiga politiska frågor för oberoende och multilateral 
utveckling av städer och län. 
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Att bygga en revolutionär position baserad på städer och län, främja 
landsbygdsfinansiering, lokal ekonomisk utveckling och förbättra människors liv är den 
strategiska politiken som vårt parti konsekvent upprätthåller i det socialistiska 
samhällsbygget. 

Städerna och länen är de slutgiltiga verkställande enheterna för vår partipolitik, är de 
regionala baserna som styr landsbygdsredovisningen och de lokala ekonomierna och är 
starka bastioner som stöder landets övergripande utveckling. 

Det övergripande målet för att stärka de städer och län som anges i rapporten är att 
göra alla städer och län till strategiska baser i en civiliserad och stark socialistisk stat, till 
utvecklade regioner med sina egna unika egenskaper. 

Städerna och länen måste sätta upp realistiska utvecklingsstrategier och framtida mål 
som är i linje med sina respektive regionala egenskaper och genomföra dem 
målmedvetet, planerat och envist varje år. 

Vi måste höja parollen ”Mot en ny seger!” och fokusera våra ansträngningar på att 
bygga socialistiska landsbygdssamhällen för att uppnå en unik landsbygdskulturell 
utveckling som är baserad på vårt eget sätt att leva. 

Målet för landsbygdens uppbyggande är att påskynda de tre revolutionerna på 
landsbygden och genomföra den socialistiska landsbygdens teori för att eliminera 
skillnaden mellan arbetarklass och jordbrukare, mellan industri och jordbruk, och 
mellan stads- och landsbygdsområden. Uppgiften är att revolutionera 
jordbruksarbetarna och leda verksamheten genom att implementera Idén om den 
Socialistiska Jordbruksfrågan, det är att stärka det nationella stödet till 
landsbygdsområdena och att bygga byar på landsbygden på ett balanserat sätt så att 
lokala egenskaper kan utvecklas och förnyas. 

Rapporten betonade frågan om att rikta partiets och den nationella uppmärksamheten 
mot landsbygden för att stärka dess kärnposition och det togs upp som ett konsekvent 
politiskt krav för att utveckla den lokala ekonomin genom att använda råvaror och 
material i de olika regionerna enligt regionernas unika egenskaper. 

Samtidigt påpekade Generalsekreterare Kim Jong Un att det är nödvändigt att rikta 
stora ansträngningar mot att förbättra stadsförvaltningen, skogsbruket och 
miljöskyddsprojekten samtidigt som vi driver projekt som förnyar städer och län. 

I rapporten var uppgiften för stads-, länsparti- och folkkommittéer som är ansvariga 
för folkets liv i dess respektive region att bli starka drivkrafter för att leda utvecklingen 
av sin respektive region, stad och län. 

Generalsekreterare Kim Jong Un förklarade högtidligt en revolutionär ståndpunkt 
för att fortsätta stärka det nationella försvaret, vilket är hörnstenen i landets existens, 
som är värdigheten och säkerheten för landet och folket och den pålitliga garantin för 
fred. 

Rapporten visar att regeringsorganen i vårt parti och republiken ansträngde sig på 
bästa sätt och uppvisade sitt yttersta tålamod för att förhindra intensifierade regionala 
spänningar och ett åtagande att garantera fred och säkerhet på den koreanska halvön och 
i världen Men rapporten konstaterade även att den amerikanska fientliga politiken inte 
försvagats, utan snarare ökat och analysen är att läget har förvärrats och blivit än mer 
allvarligt. 
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Det finns inget mer dumt och farligt än att bibehålla freden utan att fortsätta utveckla 
sin egen styrka samtidigt som vi ser det ökande antalet högteknologiska vapen som är 
riktade mot vårt land. 

Verkligheten visar att Förenta staternas militära hot kan undertryckas och fred och 
välstånd på den koreanska halvön kan uppnås först när den nationella försvarsmakten 
förstärks utan urskillning. 

Rapporten betonade att en stark nationell försvarsmakt inte utesluter diplomati utan 
snarare driver diplomatin i rätt riktning och försvarsmakten blir därmed ett kraftfullt 
påtryckningsmedel för att säkra våra positioner och rapporten gjorde även analysen att 
verkligheten i den etablerade politiska världen bekräftar att det inte finns något 
egenvärde i att inte stärka militärmakten. 

Så länge imperialismen förblir på planeten och risken för aggression och krig mot vårt 
land fortsätter, kommer de revolutionära väpnade styrkornas historiska uppdrag aldrig 
att förändras, och våra nationella försvarskapaciteter måste ständigt stärkas längs vägen 
för den nya utvecklingen. 

Rapporten visar de viktiga uppgifterna för Koreanska Folkarmén att hela det militära 
systemet skall omfamna Kim Il Sung — Kim Jong Il-ismen som den övergripande 
ideologin för det militära arbetet och att förbereda sig mer solitt som ett revolutionärt 
parti, förenat med den koreanska arbetarklassen som en modern militär och som en 
pålitlig väktare för vår stat och vårt folk. 

I rapporten nämndes huvudinitiativ och viktiga strategiska uppgifter för att 
framgångsrikt stärka och utveckla försvarsindustrin. 

Genom ytterligare förbättring av kärnteknik, miniatyrisering av kärnvapen och 
vidareutveckling av taktiska vapen samt utveckling av taktiska kärnvapen som kan 
användas på olika sätt beroende på syftet med det operativa uppdraget, så utvecklar vi 
målet för att kunna genomföra attacker inom ramen för den moderna krigföringen. 
Produktionen av superstora kärnvapen är ett arbete som kontinuerligt pågår. Som ett 
resultat måste fokus på olika militära hot på den koreanska halvön, som oundvikligen 
åtföljs av kärnvapenhot, bibehållas och undertryckas och kontrolleras och hanteras 
grundligt. 

Tillsammans med detta föreslogs ett mål att förbättra de kärnvapenförebyggande och 
repressiva kapaciteterna genom att ytterligare förbättra noggrannheten för att träffa och 
förstöra godtyckliga strategiska mål inom 15 000 kilometers räckvidd. 

Uppgiften att utveckla och införa den hypersoniska glidstridsenheten inom den 
närmaste perioden antogs, liksom projektet att utveckla en interkontinental ballistisk 
missil som är såväl undervattens- och landbaserad fortskrider som planerat. Vidare 
antogs uppgiften att förbättra räckvidden hos våra nukleära långdistansvapen samt ett 
system som har en viktig betydelse för att förbättra våra atomdrivna ubåtar och införa 
ubåtsbaserade ballistiska robotar som kan bära strategiska kärnvapen. 

I rapporten nämndes också att det viktigaste forskningsprojektet för att utveckla 
spaningsmedel, inklusive obemannade spaningsflygplan som kan driva militära 
spaningssatelliter inom den närmaste perioden, är essentiellt för att säkerställa vår 
rekognoseringsförmåga för informationsinsamling och exakt spaning upp till 500 km 
från vårt eget territorium. 
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Rapporten anger att utvecklingen av försvarsvetenskap och teknik, vidare forskning 
och utveckling av avancerade vapen och stridsteknisk utrustning och den snabba 
utvecklingen av Koreanska Folkarmén från en konventionell struktur till en mer 
avancerad och elitmilitär sådan är en grundläggande uppgift för den nuvarande 
försvarssektorn. 

Förverkligandet av ytterligare underrättelser, precision, drönarteknik, hög prestanda 
och viktminskning av militär utrustning bör sättas som militärindustrins huvudmål, och 
forsknings- och utvecklingsprojekt bör inriktas mot detta. 

I rapporten nämndes den omfattande uppgiften att slutföra förberedelserna för en 
fullskalig mobilisering som omfattar hela det koreanska folket som ett viktigt projekt 
som aldrig kan försummas och som har till syfte att stärka den nationella 
försvarsförmågan. 

De viktigaste uppgifterna för att stärka det nationella försvaret, som tas upp i 
rapporten, är för alltid att lösa den onda cirkeln av gränser skapade av krig, av 
nedtrappning, dialog och spänning i detta land och fientlighet i en situation där den 
internationella maktbalansen förstörs av de hänsynslösa makter som önskar en 
upprustning av de amerikanska och övriga fientliga styrkor. Det är ett uttryck för en 
järnhård vilja att ständigt stärka landets militära styrka tills orden om hot och 
utpressningar från de fientliga styrkorna har upphört. 

Generalsekreterare Kim Jong Un adresserade uppgifterna i rapporten med att främja 
utvecklingen av vetenskap och teknik för att med säkerhet öppna vägen för 
självförtroende och välstånd. 

Rapporten definierar vetenskap och teknikutveckling som en kärnuppgift och den 
bästa strategin inom det socialistiska bygget, och den analyserar omfattande de fördomar 
som införs i processen när den vetenskapliga och teknikinriktade linjen genomförs, och 
varje sektor nämndes som ska uppnå målen för vetenskap, teknikutveckling och 
implementeringsstrategier under den nya femårsplanen. 

Vid genomförandet av den nya femårsplanen för den nationella ekonomiska 
utvecklingen måste vi aktivt lösa de brådskande vetenskapliga och tekniska problemen 
samt främja utvecklingen av grundläggande och avancerad högteknologisk teknik. 

Vi måste etablera nationella Parti-, väglednings- och ledningssystem samt 
administrativa system för utveckling av vetenskap och teknik. Vi måste upprätta system 
där vetenskapliga forskningsresultat delas med varandra och projekt måste drivas framåt 
för att förverkliga humaniseringen inom vetenskap och teknik. 

Generalsekreterare Kim Jong Un påpekade i sitt betänkande de prestationer, 
erfarenheter, brister och lärdomar som uppnåtts i uppbyggandet av den socialistiska 
kulturen under den avslutande perioden. 

Det är vårt partis stora mål och intresse att leda folket in i vår egen civilisation under 
det nya århundradet genom att förbereda en ny period som skall vara som en inmarsch 
av kultur under den koreanska socialismen. 

I rapporten analyserades och utvärderades utbildning, hälsa, litterär konst, 
publikationer och kroppsövningar som spelar en viktig roll för att odla alla 
samhällsmedlemmar till mäktiga entiteter, som skapar vitalitet till den framåtskridande 
revolutionen och framgångsrikt främjar det socialistiska bygget. 
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De pedagogiska utvecklingsmålen och specifika uppgifterna för att omvandla vårt 
hemland till en pedagogisk och begåvad nation nämns om och om igen. Genom att 
kraftigt intensifiera det nya århundradets utbildningsrevolution gör vi utbildning till 
något som med förtroende kan bygga vår framtid. 

Inom gymnasie- och högskoleutbildningen bör innehållet och metoderna för 
utbildning och undervisningshanteringssystemet ständigt uppdateras i enlighet med 
utvecklingen inom det moderna utbildningsväsendet. Pedagogiska behov och projekt för 
att förbättra kompetensen och kvaliteterna hos lärare som har ansvaret för 
utbildningsrevolutionen bör genomföras på ett metodiskt sätt. 

Nationellt bör investeringar och stöd inom utbildningssektorn stärkas och projekt för 
att renovera utbildningsmiljön, inklusive skolbyggande, bör genomföras. 

I rapporten nämndes specifika planer för att utveckla den socialistiska hälsovården så 
den kan bli den mest överlägsna och avancerade som är till stöd för människors hälsa och 
ge bättre medicinska fördelar för folket. 

Inom hälso- och sjukvårdssektorn bör arbetet med att bygga om behandlings- och 
förebyggande institutioner och fabriker för läkemedels- och medicinteknisk utrustning 
genomföras på ett betydande sätt, och hälsoarbetarna bör upprätta en solid karantän och 
skapa en stark karantänbas för att klara alla globala hälsokriser. 

Rapporten analyserade också allvarligt verksamheten inom litteraturkonstverken 
under den avslutande perioden och adresserade alla de uppgifter som behövs för att 
utveckla en ny period av upplysning av Juche-litteratur och -konst genom att fortsätta 
revolutionera alla fronter av den litterära konsten. 

Kreativa ledare, skapare och konstnärer inom den litterära konstsektorn skapar 
utmärkta verk som förkroppsligar subjektivitet, etnicitet och modernitet genom att 
utöva ett högt perspektiv och en progressiv affärsanda, genom att aktivt engagera sig i 
unika aktiviteter och genomföra projekt med en korrekt utvecklingsstrategi. Genom att 
ha tydliga utvecklingsmål är det nödvändigt att fortsätta med ett destinationsinriktat sätt. 

I publicerings- och rapporteringssektorn antas en ny tidnings-, nyhets-, sändnings- 
och publiceringsrevolution. Kraven som presenteras av partikongressen är djupt rotad i 
hela folket och dessa idéer, linjerna och politiken ligger i enlighet med kraven från den 
nya omvälvningen och höjden av det socialistiska arbetet. Uppgiften att föra vårt land till 
toppen av avancerade idrottsnationer innebär drastiska ansträngningar i enlighet med vår 
nations höga värdighet inom sportsektorn.  

De innovativa riktningarna för den socialistiska kulturkonstruktionen speglar det 
stora konceptet att skapa en ny civilisation i koreansk stil genom att ta de prestationer, 
erfarenheter, brister och lärdomar som uppnåtts under den avslutande perioden som 
fotfäste för framsteg och språng framåt, och genom att skapa en revolutionär revolution 
inom alla områden av vår socialistiska kultur. 

Rapporten syftar till att utplåna fenomenen icke-socialism och antisocialism och driva 
ut dessa tendenser genom att grundligt etablera en socialistisk livsstil i hela landet som 
ett helhetsparti, ett rikstäckande och allsocialt projekt så att en revolutionär övergång 
sker inom människors mentala och moraliska liv. Detta problem nämndes som ytterst 
viktigt. 
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Hela folket måste hålla fast vid sin tro på socialismen, sin kärlek och tro på sin egen 
förmåga, att kunna skapa och utveckla en ny tillvaro inom ramen för vårt eget ädla och 
civiliserade liv och starkt utveckla folkliga strider mot fenomen som strider mot den 
socialistiska livsstilen. 

I rapporten föreslog Generalsekreterare Kim Jong Un uppgiften att ytterligare stärka 
och utveckla det nationella sociala systemet i enlighet med verkligheten, att vår republiks 
status snabbt ökar och revolutionen tar ett nytt steg. 

Rapporten förstärker folkets karaktär i enlighet med de väsentliga egenskaperna hos 
vårt socialistiska system, den realiserar den enhetliga, vetenskapliga och strategiska 
ledningen, och bygger grundligt en revolutionerande adsanda i hela samhället att leva 
efter som ligger i linje med kraven på uppbyggandet av en socialistisk rättsstat, åklagare 
och social trygghet. Samtidigt betonade rapporten frågan om att fullgöra de heliga 
uppdrag och ansvarsområden för institutionell politik och människors skydd som 
pålitliga väktare för det socialistiska systemet. 

I rapporten tog Generalsekreterare Kim Jong Un upp viktiga uppgifter för att 
förstärka partiets humanitära arbetsorganisationer med en specifik kraftfull politisk 
organisation som skall bli en mäktig kraft inom det socialistiska arbetet. 

I rapporten betonades behovet av att de olika delarna av arbetarnas organisationer 
håller fast vid sin interna verksamhet som ligger i linje med deras plikt och utbildning 
som en ideologisk och kulturell organisation för att stärka alla sina medlemmar med 
partiets revolutionära ideologi, och synnerhet för att förbereda ungdomsalliansen såsom 
partiets blivande arvtagare och kandidater. 

Generalsekreterare Kim Jong Uns rapport, som klargjorde riktningen för det 
socialistiska byggets epokgörande framsteg, är nästa steg i att odla fram en överlägsenhet 
och makt i den koreanska typen av socialismen som omfamnar hela det nationella 
projektet inklusive ekonomi, försvar, vetenskap och teknik men även kulturellt skapande 
under den etablerade situationen.  

Det blir en stridsfana som kraftfullt uppmuntrar till nya segrar. 
  



 24 

3. För en oberoende återförening av moderlandet och 
utvecklingen av utrikesförbindelserna 
Generalsekreterare Kim Jong Un nämnde de viktiga frågorna för den oberoende 
återföreningen av moderlandet och utvecklingen av våra utrikesförbindelser i rapportens 
tredje sektion. 

Rapporten behandlade frågorna gällande syd Korea i enlighet med den situation som 
skapats och på det sätt som tidens behov förändrats och klargjorde vårt partis 
principiella ställning för nord-syd relationerna. 

Som påpekas i rapporten står det koreanska folket nu vid ett kritiskt vägskäl om de 
skall gå på vägen som leder till fred och återförening genom att lösa det allvarliga 
dödläget i nord-syd förbindelserna, eller om de skall fortsätta att drabbas av splittringen 
som sker mitt i den onda cirkeln av konfrontation och risken för krig. 

Det är inte en överdrift att säga att det nuvarande läget för nord-syd förbindelserna 
har återvänt till perioden före tillkännagivandet av Panmunjomdeklarationen, och 
drömmen om ett enande av den koreanska nationen är längre bort än på länge. 

I syd Korea fortsätter militära fientligheter, och kampanjerna mot Demokratiska 
Folkrepubliken intensifieras vilket lett till att situationen på den koreanska halvön och 
utsikterna till att förbättra nord-syd förbindelserna är osäkra. 

Rapporten drog slutsatsen att den nuvarande kalla fasen av nord-syd förbindelserna 
inte är ett problem som bara kan lösas genom en sidas ansträngningar och inte kommer 
att lösas av sig själv över tid. Om vi verkligen önskar fred och ett enande av landet och 
om vi tänker på nationens öde och framtiden för de kommande generationerna betonade 
Generalsekreterare Kim Jong Un att den allvarliga situationen inte längre borde frysas 
utan aktiva åtgärder bör vidtas för att lösa och förbättra de nuvarande nord-syd 
förbindelserna som står inför en katastrof. 

Rapporten angav principen för nord-syd förbindelserna enligt följande: 

- Vi måste ha en inställning och attityd för att lösa de grundläggande 
problemen i nord-syd förbindelserna, stoppa alla fientligheter mot den 
andra parten, behandla Nord-Syd Deklarationen allvarsamt, och troget 
genomföra densamma. 

Rapporten påpekade huvudorsaken till att nord-syd förbindelserna, som hade 
utvecklats väl under den senaste perioden, återigen kallnat och återvänt till ett läge av 
konfrontation. 

För närvarande har de syd koreanska myndigheterna tagit fram icke-väsentliga frågor 
som karantänssamarbete, humanitärt samarbete och individuell turism, vilket ger ett 
intryck av att de är intresserade av att förbättra nord-syd relationerna. 

Södra Korea kämpar mot Nord-Sydavtalet som tillkommit för att säkerställa fred och 
militär stabilitet på den koreanska halvön och fortsätter att ignorera våra upprepade 
varningar om import av avancerad militär utrustning och upphävande av gemensamma 
militära övningar med USA. 

Dessutom blir de mer rabiata i sin kritik över vår modernisering av de väpnade 
styrkorna och tror att de är ”provokationer” när det gäller olika, helt legala, 
kommersiella vapenutvecklingsprojekt som tillhör vår nationella suveränitet. 
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Om de syd koreanska myndigheterna vill utmana detta, måste de påskynda sina 
ansträngningar för att skaffa ytterligare avancerade militära tillgångar och utveckla 
missiler som är mer exakta, kraftfullare och flyger längre än ballistiska missiler och 
kryssningsmissiler som redan finns. I så fall måste de först förklara syftet med, och deras 
egentliga avsikter för, sin fortsatta högteknologiska militära upprustning 

Rapporten varnade med undertryck att om de syd koreanska myndigheterna har en 
dubbel agenda och en partisk syn på olyckor som sker mellan våra två stater och 
dessutom fortsätter alienera oss genom att hävda ”provokation” eller liknande, så 
kommer vi oundvikligen tvingas hantera syd Korea annorlunda. 

När de syd koreanska myndigheterna strikt hanterar och i grunden eliminerar 
onormala beteenden och anti-enighetssträvanden kommer en ny väg att öppnas för att 
förbättra nord-syd relationerna baserat på solid tillit och försoning. 

Huruvida relationerna mellan Nord och Syd återställs och återupplivas beror helt och 
hållet på de syd koreanska myndigheternas attityd. 

Rapporten betonade att det för tillfället inte finns något behov av att visa någon form 
av ensidig goodwill gentemot de syd koreanska myndigheterna på de sätt som gjorts 
tidigare, och på samma sätt som de skall svara på våra legitima krav, måste vi ta itu med 
det som krävs för att genomföra Nord-Syd avtalet. 

I rapporten analyserades att beroende på de sydkoreanska myndigheternas attityder 
kan nord-syd relationerna återvända till en ny utgångspunkt för fred och välstånd inom 
en snar framtid på samma sätt som under vårdagarna för tre år sedan, enligt önskemålen 
från det koreanska folket. 

I rapporten förklarade Generalsekreterare Kim Jong Un vårt partis övergripande 
inriktning och politiska ställning att helt utöka och utveckla våra utrikesförbindelser. 

Rapporten analyserar djupgående den nuvarande internationella situationen och 
Demokratiska Folkrepubliken Koreas situation i förhållande till utlandet. 

För att summera vårt partis utrikes aktiviteter blir slutsatsen under översynsperioden 
så är det att vi konsekvent måste upprätthålla en strategi för att konfrontera fientliga 
styrkor och mäktiga nationer som försöker uppvisa makt gentemot oss. 

Rapporten bekräftar detta och föreskriver att, i enlighet med vårt lands strategiska 
position, skall våra utrikes relationer utvidgas till fullo för att säkra det socialistiska 
arbetet på ett tillförlitligt, politiskt och diplomatiskt sätt såsom varandes den 
övergripande inriktningen för våra nuvarande utrikes relationer. 

Härifrån klargjorde rapporten de principiella frågor som måste upprätthållas i vår 
utrikeshandel. 

Vi måste hålla på vårt partis värdighet, höja det nationella anseendet och försvara våra 
nationella intressen som det främsta uppdraget för republikens diplomati och hålla fast 
vid principen om vårt oberoende i våra utrikes relationer. 

Diplomatisk krigföring måste aggressivt bekämpas för att skydda vårt lands legitima 
rätt till utveckling genom att förstöra fientliga styrkors taktik som syftar till att inkräkta 
på vår suveränitet. 

Den politiska verksamhet som riktas mot utlandet måste fokuseras och riktas mot att 
kuva USA, vår främsta huvudfiende, landet som är det huvudsakliga hindret för 
utvecklingen av vår revolution. 
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Rapporten påpekade att oavsett vem som är vid makten i USA, kommer själva 
essensen i USA:s politik och den verkliga andan i Daejeon Linje-politiken aldrig att 
förändras och rapporten betonar även att den del av vårt näringsliv som är lokaliserat 
utanför vårt land bör upprätta en strategi gentemot USA och fortsätta att utvidga 
allianser med motståndare till Förenta Staterna. 

Dessutom nämnde Generalsekreterare Kim Jong Un frågan om att stärka den 
utländska propagandasektorn, förstöra fiendens reaktionära offensiv och höja vårt lands 
anseende. 

Rapporten utvidgar och utvecklar ytterligare relationer med socialistiska länder i vårt 
utlandsbaserade näringsliv, stärker vår enighet och samarbete med revolutionära och 
progressiva partier som strävar efter självständighet. Rapporten pekade även på olika sätt 
att omvandla detta arbete mer fördelaktigt och utvecklar på ett djärvt sätt kontakten med 
antiimperialistiska kämpar på en global skala. 

I rapporten uttrycktes vårt partis orubbliga åtagande att försvara freden och 
stabiliteten på den koreanska halvön och världen. 

Det finns inget land på denna planet som alltid hotas med krig som vårt, och vårt 
folks längtan efter fred är mycket stark. 

Anledningen till att vi lagrar och ständigt stärker vår militära avskräckningsförmåga är 
för att skydda oss själva och öppna en era av sann fred, utan krig, för alltid. 

Eftersom vår nationella försvarsmakt har ökat till en nivå som nu förebyggande kan 
dämpa hoten från fientliga styrkor utanför vårt eget territorium kommer den politiska 
intensifieringen av den koreanska halvön snart att leda till en instabilitet gällande de 
styrkor som hotar oss. 

Rapporten klargjorde högtidligt att det är Koreanska Arbetarpartiets ståndpunkt att 
närma sig USA enligt principen att besvara kraft med än mer kraft, men även med en tro 
på godhet och uppger även att nyckeln för att etablera ett nytt förhållande mellan 
Demokratiska Folkrepubliken Korea och USA ligger i USA:s upphörande av sin 
fientliga politik mot vårt land. 

Vi bekräftade också att vår republik, som varandes en ansvarsfull kärnvapenmakt, inte 
kommer att använda kärnvapen såvida inte fientliga styrkor försöker använda detsamma 
mot oss. 

I rapporten gällande partiets centralkommitté klargjordes dess auktoritet och 
internationella inflytande under den nya generalförsamlingsperioden genom att förstärka 
vårt lands vänskapliga solidaritet med alla länder som respekterar vår suveränitet och 
som stödjer förverkligande av internationell rättvisa. Strategiska och taktiska riktlinjer 
har utarbetats som kan förbättras ytterligare. 
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4. För att stärka och utveckla vår verksamhet 
I den fjärde delen av rapporten sammanfattade Generalsekreterare Kim Jong Un de 

mål som uppnåtts inom partiets förstärkta utvecklingsprojekt inom generalförsamlingen 
och föreslog uppgifter och strategier för att förbättra och förstärka organisationens 
verksamhet för att möta tidens behov och den faktiska utvecklingen. 

Rapporten utvärderade att det faktum att partiets unika ledarskapssystem, stridskraft 
och ledarskapsstyrka var fast etablerat som gjort att partiet stärktes anmärkningsvärt och 
den övergripande och detaljerade omorganisationen och förstärkningen av partiets grund 
var en värdefull prestation i vår verksamhet under översynsperioden. 

Rapporten betonade också det faktum att vårt parti har varit troget mot sitt uppdrag 
när det kommer till den folkliga Massan först-idén som sitt politiska koncept. 

Detta är den viktigaste summeringen och värdefulla erfarenheten av vår verksamhet 
under de senaste fem åren, att vi alltid triumferande kan leda arbetet för det socialistiska 
arbetet med folkets absoluta förtroende, även om vi ständigt ökar partiets kampkraft och 
ledarskapskraft oavsett vilka hinder som uppstår. 

I rapporten nämndes viktiga uppgifter och strategier för att skapa grundläggande 
innovation i vår verksamhet när vår revolution går in i ett nytt skede, när den tar 
ytterligare steg framåt. 

Den första uppgiften var att ta initiativet till att upprätta particentralens unika 
ledarskapssystem och fortsätta att fördjupa det. 

Som nämnts i rapporten måste partiorganisationerna och arbetarna oinskränkt 
anamma auktoriteten för partiets centrala myndighet när som helst, var som helst, och 
måste stå upp till fullo och delta i en kompromisslös kamp, utan att överväga att 
acceptera ens de minsta element som strider mot denna. 

Partiets ledarskapsresultat ska försvaras och genomföras konsekvent, och i synnerhet 
måste ledarskap och lokala ledningsenheter vara väl etablerade och implementeringen av 
partiets policys skall stå som exempel. 

Partiorganisationer bör formulera ett så väl organisatoriskt som ett 
konsolideringsprojekt för genomförandet av partiets politik och detta skall genomföras 
grundligt. 

Rapporten antog att det var en viktig uppgift att göra partiets interna arbete relevant 
och att stärka partiets och revolutionärernas enighet. 

I rapporten anges att Koreanska Arbetarpartiet är den grundläggande kraften och 
huvudstyrkan som skall stärka kåren av medlemmar som är i ledningen av vår 
revolution. Partiet är det som ständigt skall utbilda och stärka kontrollen av ledare på 
olika nivåer så att dessa inte försämras ideologiskt och så att partiets principer och mål är 
det som skall följas. 

Dessutom fortsätter vi göra stora ansträngningar för att stärka partiets 
basorganisation, det grundläggande partiet och particellen, samtidigt som vi tar 
partilivsorganisationen och vägledningen av densamma som den grundläggande länken i 
vår verksamhet och gör den praktisk.  

Vår kommersiella verksamhet är en av de grundläggande uppgifterna för det parti som 
leder revolutionen och är ett viktigt projekt som inte bör försummas under en tid som 
leder bygget av revolutionen. 
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Rapporten lyfter frågan gällande att noggrant följa den unika förvaltningsprincipen i 
vår kommersiella verksamhet, övervinna de ärvda brister som finns i verksamheten, och i 
grunden förbättra formatet och metoderna för det ideologiska utbildningsprojektet för 
att möta behoven av den faktiska utvecklingen. 

Rapporten nämner arbetet med att förstärka partiets ideologiska och politiska 
vägledning, om arbetet med att bygga revolutionen. Frågan lyftes om att inrätta en 
partikommitté, som är enhetens politiska personal, och utöka dess roll. Frågan om att 
etablera en revolutionär livssyn skall genomföras och frågan om att lösa alla problem 
som tagits upp av olika partiorganisationer belystes. Frågorna som tagits upp av 
partiorganisationerna betonade behovet av att dessa fastställer de revolutionära 
egenskaperna när det gäller att ta korrekta beslut och genomföra dem villkorslöst, och 
behovet av att partiorganisationerna löser alla problem enligt partiets riktlinjer. Detta 
skall ske i enlighet med det politiska sättet som partiet utfäster, samtidigt som 
partiorganisationerna noggrant skyddar sig mot sådana metoder såsom att ta på sig 
administrativa funktioner på sig själva och den konservativa idén att följa bakom andra 
snarare än att leda dem framför sig. 

Rapporten tog upp åtgärder för att åstadkomma grundläggande förbättringar i vår 
verksamhet. 

Först och främst kommer vi att förbättra den orimliga företagssektorn och se den 
faktiska utvecklingen och metoderna för att möta behoven. Även avgifterna för 
företagen bör höjas och företagens verksamhet ska förvandlas till en verksamhet för 
folket och för folkets reella behov. 

Ju mer grundligt den realistiska karaktären tillämpas på partiets arbete, desto närmare 
kommer hela partiet fram till faktum och sanning och desto mer framgångsrikt kommer 
partiets stridseffektivitet att ökas. 

Rapporten betonade än en gång att de företeelser som man måste vara mest vaksam 
emot och det första målet för vårt partis kamp vid denna tidpunkt är makt, byråkrati och 
korruption, och rapporten nämnde även frågan om partiorganisationernas obegripliga 
kamp med triviala uppgifter. 

Rapporten betonade att en förstärkning av kritik, ideologiska strider och lärande i 
partiet, en grundlig etablering av revolutionära discipliner som fungerar enligt dess 
funktion och en avgörande höjning av nivån och förmågan hos soldaterna är ett sätt att 
förbättra företagets verksamhet. 

Generalsekreterare Kim Jong Un fick i slutet av rapporten om partiets 
centralkommitté en djupgående medvetenhet om de resultat och brister som uppnåtts i 
vår verksamhet, deras orsaker och lärdomar och riktningen för den framtida kampen och 
specifika strategier. Han nämnde att det var möjligt att etablera en strategisk och taktisk 
politik baserad på en gemensam syn genom kollektiv diskussion. 

Generalsekreterare Kim Jong Un uttryckte sina förväntningar att alla företrädare 
kommer att studera och diskutera innehållet och frågorna som tas upp med en hög 
känsla av partiansvar baserat på vårt partis ledarskap och ideologi och höja den stora  
Kim Il Sung - Kim Jong Il-ismens fana. Han vädjade uppriktigt att förenas och kämpa 
kraftigt för ett nytt steg och seger i det socialistiska samhällsbygget, för vår stora nation 
och för vårt stora folk. 
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Den historiska rapporten från Generalsekreterare Kim Jong Un som helt klargjorde 
de programmatiska riktlinjerna för att höja hela partiets arbete och leda den koreanska 
socialistiska revolutionens seger, väckte fullt stöd och skapade en anda av självförtroende 
hos alla deltagare.  

Vid den åttonde partikongressens rapport om den sjunde centralkommittén står 
Generalsekreterare Kim Jong Un som ett monument över den odödlighet som är 
närvarande under det Koreanska Arbetarpartiets heliga period, som leder Juche-
revolutionen till den ljusaste vägen till seger och ära med stora idéer och ledarskap. Det 
ledarskapet kommer att lysa i evighet. 

Detaljerna i den sjunde projektsammanfattningsrapporten från centralkommittén för 
Koreas Arbetarparti kommer att levereras i den interna versionen av partiet till olika 
nivåer i organisationen. 
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